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 اإلشارة أمساء يف الزوائد
Additional in the demonstrative pronouns 

* الرمحن خليق د.

 

ABSTRACT 
Arabic is one of the ancient languages which were strengthened with 

the revelation of the Holy Quran. The Arabic Language is intact with its 

Characterstics, qualities, and use of words, grammar and initiative use. It is 

spoken among people across the globe. In Arabic Language, the words 

which are used to point out something or point towards familiar’s thing are 

called demonstrative pronouns. Demostrative pronouns come before the 

noun,There are ten demonstrative pronouns in Arabic as compared to 

English.It is very important to make sure that demonstrative pronouns agree 

with the noun it refers to in number and gender case.These nouns in Arabic 

are called “nouns of pointing” 

The demonstrative pronouns are nearer or point towards something 

for away, it is singular or plural, it is literal or imaginative, and for this 

specific and particular words are used. Along with this, for certain and 

meanings, some additional letters are also used for this purpose with the 

demonstrative pronouns for example: 

( ہائے، تشبیہ، کاف خطاب، الم بعید،)    with certain purposes and meanings,The 

basic forms of demonstratives is nearest demonstrative  called ( ہائے،تشبیہ)   or 

Haa of attention.Middle demostratives are obtained by adding the letter 

“Kaaf”.The letter “kaaf” is called “Vocative Kaaf”. 

 .There are some permissible and some prohibited forms. In this 

article, discussion has been made in this regard. It describes the use of 

demonstrative pronouns and dimensions in which these three additional 

letters can be used with the demonstrative pronoun and where these are not 

allowed. It will also discuss whether an additional letter with additional 

letters can be used with demonstrative nouns, Furthers; how these letters can 

be pronounced when used with the demonstrative pronouns. 

   

Keywords: dimensions, demonstrative pronouns, purposes, Arabic 

Language, use of demonstratives, vocative 

 

____________________ 
 األستاذ ادلساعد بقسم الدراسات اإلسالمية، جامعة لإلدارة والتكنولوجيا، الىور  *
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احلمد  الذي علم ابلقلم، علم اإلنساف ما مل يعلم، والصالة والسالـ على سيد البشر وعلى 
 آلو وصحبو الذين ىم حبور العلم واحلكم.

زوائد أمساء اإلشارات البد لنا أف نذكر تعريف اسم اإلشارة وأحوالو  عن قبل أف نبحث أما بعد:
 ابإلختصار:

 اسم اإلشارة:
 ( 1) .إليو وضع دلشار ٔاف اسم اإلشارة ما الكم ٔالفية ابن علىشرحو  صرح األمشوين يف 
 (2) .مساء اإلشارة ما وضع دلشار إليو"الكافية"  أ يف کتابو وقال ابن حاجب 

خرج منو ياألمساء وقولو "وضع دلشار إليو " فصل ل عيشمل مجيما: جنس  قولو يفالتعر  يف ىذا
  اسم اإلشارة.ًناألمساء کلها غ

مشاٍر إليو إبشارة  مساء اإلشارة ما وضع دلعىنأإف  :فيح ىذا التعر ييف توض وقال ُمال جامي 
 (3) .ةيقة يف اإلشارة احلسيألف اإلشارة عند ذکرىا مطلقا حق؛حسية

 وکاف استعماؿ ٔامساء اإلشارات يف ىذا ادلعىن،کاف ادلراد ابإلشارة إشارة حسية فحسبوإذا  
ليس  فيعرتض عليو أبف ىذا التعر يألجل استعماذلا يف معناه ادلوضوع لو فال ؛رلازا قة اليادلخصوص حق

رد ي ا الو،  وإمنيمشار إل ضًا وضع دلعىنيألنو أ ؛ الغائب فيوًنخوؿ ضملد مانعا عن دخوؿ الغًن فيو
ادلشار  بل ىو موضوع للمعىن ؛ليو إبشارة حسيةإ شاري س موضوعًا دلعىني الغائب لًنألف ضم؛االعرتاض

د ادلوجود يف يز   "ىو" يف امجملة قد وضع لإلشارة إىًند ىو قائم" فالضميفإان إذا قلنا "ز  ىنيةإليو إبشارة ذ
 .(4)ح ي واإلشارة ذهذا التوضًنفافرتؽ الضمد ادلوجود يف اخلارج اسوس ادلبصر يز  الذىن ال إى

هللا  ذلكم﴿ى:تعا وقول ىيکوف مشتماًل عل معًا حيث الکوف جاي ف اليل إف التعر يفإف ق 
خل يد ست اإلشارة إليو إشارة حسية فمثل ما يف ىذه اآلية الي زلسوس فلًنغ ألف هللا تعاى؛ (5)ربکم﴾

 ىعل ياجملاز أ  ىعل (6)مل حيب أبف مثل ىذه اإلشارة قد ئاجها، ييف ٔامساء اإلشارات مع ٔانو داخل ف

____________________ 
)مع شرح الشواىد للعيين( دار إحياء الکتب العربية  كشرح األمشوين على ألفية ابن مال علي بن دمحم األمشوين،  (ٔ)

 ٜٜ/ٔالطبعة األوى،  )قاىرة(،
 ٜٗص:  ، مکتبة احلسن، الىور، ابکستاف ،عثماف بن عمر، کافية  ،ابن احلاجب  (ٕ)
 ۲۱۱، شرح مالجامي مکتبة العلـو اإلسالمية، الىور، ابکستاف، ص : الرمٰحن بن أمحدعبد، امجامي  (ٖ)
 ٓٙ/ٕمکتبة إمدادية، ملتاف، ابکستاف،  ،زلـر آفندي وعبدهللا آفندي، زلـر آفندي على شرح مال جامي  (ٗ)
 ٖٔة: آليسورة فاطر،ا  (٘)
ُ ﴾ سورة األحزاب،ا  (ٙ)  ۱۱ة: آليقد، ىنا للتحقيق کقولو تعاى: ﴿ َقْد يَػْعَلُم اَّلله
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لو يز ػو لفظ وضع للمحسوس لتنيطلق عليو ، اسوس ابسوس ادلبصرًنشبو غية أبف يحياالستعارة التصر 
 (1) .زلة اسوس ادلشاىدػمن

يف احلد ادود  ٔاخذلـز منو يولکن ال  ،ب مالحتتو ٔاف ىذا احلد وإف ذکر فيو  لفظ ادلشار إليوجيوشلا 
ألنو عرؼ اسم اإلشارة االصطالحي ابدلشار ؛(2) عادلا" لو کونو ما ٔاوجب قولك "العلمل يف من قبيس التعر يول

 .(3)وال دور فيو إذف  اآلخر، ىتوقف ٔاحدمها عليإليو اللغوي فال 
ٔاف  من ادلعارؼ ىو لكعدا ذ ٔا تعرفو حباسة البصر ومايش لكأف زبتص  اإلشارة ويف شرح ادلفصل

      (4) . وابلقلبٌن ابلعٌنئي: إف ٔامساء اإلشارة تتعرؼ بشفلذلک قالوا شخصا تعرفو بقلبو لكزبصص 
 بواسطة ٌنمع ىدؿ عليسم اإلشارة ما إ ":جامع الدروس العربية" يف ينييالغال ىخ مصطفيوقال الش

ٔاو ذااتً ،ٔاو إشارة معنوية إذا کاف ادلشار إليو معىن،إليو حاضرًا  د وضلوىا، إف کاف ادلشاريإشارة حسية ابل
األوؿ ٔاف اإلشارة قد تکوف حسية وقد تکوف  ن، األمرياألمر  ىدؿ عليف ي، ىذا التعر (5) حاضرة" ًنغ

حق ، فإذا تفکران ونتران يکوف غائباً ٔاف  ىکوف حاضرًا وعسيکن ٔاف ديإليو  معنوية،واألمرالثاين ٔاف ادلشار
ما ي الغائب السًنسم اإلشارة وضمإ ٌننئنذ ٔاف نفرؽ بيسهل لنا حيف عرفنا ٔاف ال يالنتر يف ىذا التعر 

 .ٌنللمبتدئ
 نكداـ حاضرًا فإذا غاب عما  تكکل ما حبضر    بو إىًنٔاف اسم اإلشارة ىو ٔاف تش إى وقد ذىب قوم

 ( 6) .سماإل كذل زاؿ عنو
 (7) .حسية إليو" نا مقروان إبشارةيي مدلولو تعٌنعيسم إ" :اإلشارةسم إف ييف تعر   وقال عبا س حسن

رلرد  ىمنفردة تدؿ عل "ىذا" ق فکلمةيًا إليو ىذا رشًن عصفورًا فتقوؿ مش ىإذا تر  نكأ ح الکالم يتوض
جنس  ى؟ ومن أ ًن طًن ٔاـ غًنط ؟ٔاـ غًن زلسوس مشار إليو أىو زلسوس ى داللة علًناإلشارة فقط من غ

ن امجسم اسوس يرلموع األمر  ىنئذ کلمة ىذا تدؿ عليفح "قيرش"ها يولکن إذا انضم إل ٔاو نوع ؟
____________________ 

 ٓٙ/ٕزلـر آفندي على شرح مال جامي،   (ٔ)
 ىػ۱۳۱۱ابکستاف، الطبعة األوى، ، ايج امي سعيد کمپين، کراتشي،  ابن احلاجب عثماف بن عمر، شرح الکافية  (ٕ)

  ۱۱)عربة لطباعة دارالطباعة العامرة(، ص:
 ٘ٔ٘، ص: السابق ادلرجع  (ٖ)
 ٕٙٔ/ٖموفق الدين يعيش بن علي ، شرح ادلفصل، إدارة الطباعة ادلنًنية، مصر،   (ٗ)
  ٕٛٔ/ٔ، الطبعة العاشرة،مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ادلطبعة القصرية للطباعة، والنشر، لبناف  (٘)
 ٕٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٙ)
، دارادلعارؼ، مصر، انتشارات، انصر خسرو، طهراف، إيراف، الطبعة ٕٗعباس حسن،  النحو الوايف ، ادلسألة   (ٚ)

  ٜٕٛ/ٔ،ـٜٙٙٔالثالثة، 
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ا عن نفصل ٔاحدمهيقعاف يف وقت واحد اليامجسم وىذاف األمراف متصالف  كذال للعصفور واإلشارة إى
 (1) .خرآلا

؛ ىادلسم كلذ إى وإشارة ىمسم ىسم اإلشارة: "ىو ما دؿ علإف ييف تعر  الذىب ويف شرح شذور
 .(2)الذات"  لتلک اإلشارة ىد وعليذات ز  ىعل"ذا"  د مثالً "ىذا"  فتدؿ لفتةيز  اً إىًن تقوؿ مش

کوف يفالغالب ٔاف إليو  ٔاف اإلشارة البد ذلا ٔاف تکوف حسية فٔاما مدلوذلا ادلشار وقد صرح عباس حسن
تِْلَك امْجَنهُة الهِِت نُوِرُث  ﴿ى:تعا ضلو قولو (3) يً کوف معنو يکن ٔاف ديو  آنفااألصل کما سبق ادلثاؿ  ا وىذا ىويحس

 (4) .﴾ِمْن ِعبَاِداَن َمن َكاَف تَِقيًّا

منها فإهنم سلتلفوف فيو؛ فقاؿ  ات إال ادلثىنيل ادلبنيىى من قب ومن ادلعلـو أف أمساء اإلشارة ،ىذا  
عرب ابأللف يف الرفع ضلو ذاف برىاانف واتف يابختالؼ العوامل فتلف إعرابو خيألنو ؛ق منهم: إنو معربيفر 

 .وإف تٌن غرفتاف ومررت بذين وبتٌنن برىاانف يإف ذ ضلو لكغًن ذا اء يفيغرفتاف وال
ابتداء منا ذاف واتف مها صوراتف قد توضعاف إو ،ابختالؼ العوامل لكالخيتلف ذوقاؿ امجمهور: 

موافقة ادلعرب ابتفاؽ و  صورة ىعل الوجو فهو ىذا لىغًن ادلرفوع ع ذين وتٌن للمثىن لكوکذ،ادلرفوع  للمثىن
 .(5)ال ابختالؼ يف العوامل

 ثبت ألف ادلثىنيمن  ىيف األحواؿ الثالث من الرفع والنصب وامجر عل (6) ي "ذاف واتف"يرو وقد 
مع "إف"  د نوِف يبتشد (7) ﴾ قَاُلوا ِإْف َىَذاِف َلَساِحرَافِ  ﴿ى:تعا يف قولو األحواؿ الثالث کما لكت يف ادلثىن

 .(9)لغة بين احلارث  يىو  (8)مع إثبات ألف التثنية يف قراء ة 
ال ألف ،أهنا تعد من ادلبهمات كل ادلعارؼ مع ذليوشلا ينبغى أف يذكر أف  أمساء اإلشارة من قب

 ًنحکما من غ أو،وىو الغالب ،أقوؿ:قتايحق يكبٌن يدکل ما   شار ذها إىيها بل ألف يألنو شلنوع ف؛تتنکر

____________________ 
   ٕٗ، ادلسألة: ٜٕٛ-ٙٛ/ٔالنحو الوايف ،   (ٔ)
 ، قدديي کتب خانو،  کراتشي، ابکستافٖٚٔاألنصاري، شرح شذور الذىب، ص: مجاؿ الدين عبد هللا ابن ىشاـ   (ٕ)
 ٜٕٛ/ٔالنحو الوايف،   (ٖ)
 ٖٙة: آليسورة مرمي،ا  (ٗ)
 ٕٕٔشرح مال جامي، ص:   (٘)
 إبثبات األلف  (ٙ)
  ٖٙة: آليسورة طو،ا  (ٚ)
 ٖٓٔ-ٜٕٔ/ٔجامع الدروس العربية،   (ٛ)
 ٖٓٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٜ)
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الذي اليتغًن بو تعريف ىذه  ادلشار إليو إال أبمر خارج عن لفتها وىذا ىو اإلذهاـ كل لذلي وال تفصيٌنتع
 .لكذ ضلو الثوب إى الرجل أو ىذا قوؿ ىذا (1)امجنس  اف وىويالزمها البيفإذف ،األمساء

 تضح دباي للغائب فإنو ًنإليو خبالؼ الضم ادلشار أف أمساء اإلشارة ادلبهمة توضح دبا بعدىا وىو فاحلاصل
 (2) .قبلو يف األغلب

   الزوائد يف أمساء اإلشارة:
فاآلف نريد أف نبٌن ،وؼر ترد عليها بعض الزوائد من احل ف أمساء اإلشارات من األمساء الِتإ

 :تفصيل مقصوداذلامة ب أحواذلا
 ب يالرتت ىوکاف اخلطاب  عل،والم البعد،الزوائد اليت تدخل عليها ىي:  ىاء التنبيو

 ىاء التنبيو الف( )
بل ،سم اإلشارةست من احلروؼ األصلية إليول "ما"و"ال"مثل : ٌنحرف ىىا التنبيو تشتمل عل

وجواب دبثل "ذلك"   ىو "ذا" ومل تلتحق ًنصي هنا تسقط منو جوازا يف مثل "ىذا" حىت؛ألىى کلمة زائدة
 (3) .شار إليويمن  ىتنبو ادلخاطب عليتستعمل يف أوائلها ل يىو 

 :وجو التسمية
  الغافل إىًنما بعدىا وإما توجيو غ ىألف ادلقصود منها إما تنبيو الغافل عللك؛وإمنا مسيت بذ

 .(4)توجو إليو وي فرغ لوي بعدىا حىت أمهية ما
ح ادلراـ يم األمر وادلبالغة يف توضيالعرب إذا أرادوا تعتش يف شرح ادلفصل: إف يعيوقاؿ ابن 

سم "إذا"و،کلمة تنبيو  "ىا"ؼ وىايت"،وىاات،وىذه،"ىذا :سم اإلشارة وقالواإ ىاء التنبيو و ٌنمجعوا ب
 .(٘)ضا يب أي إليو"  وإف ىا التنبيو تستعمل للقر ًنما أش ها ادلخاطب إىيتوجو أ وادلقصود منو"،اإلشارة

کوف ادلخاطب يف ي کن ٔاف الديبل ،تستعمل لدفع الغفلة فحسب ية اليأف ىا التنب ٌنوذهذا تب
هما معا کما يف قولو يکن أف تستعمل يف کلديو ،بعدىا وعلو شأف ما،م األمريوتستعمل ىى لتعت،الغفلة
  .(6) ﴾ ِإفه َىَذا اْلُقْرآَف يَػُقصُّ َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيلَ  : ﴿تعاى

____________________ 
   ٙٙٗ/ٖ،  ٖ :احلاشية ، رقمالبياف جنسا ال وصفا فأمر غالب وليس بالـز ، النحو الوايفکوف   (ٔ)
 ٖٙٓ/ٔ، النحو الوايف، ٕٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٕ)
 ۱۳۱شرح شذور الذىب،  ص:   (ٖ)
 ٜٕٗ/ٔ ،ٖالنحو الوايف، رقم احلاشية:   (ٗ)
 ادلرجع السابق  (٘)
 ٙٚسورة النمل،اآلية:   (ٙ)
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کن أف ديو عتمتو،ف و آأمهية القر  ىالتنبيو يف ىذه اآلية تدؿ عل "ىا"قاؿ: إف يفمن احلسن أف 
الذي  آفعتمة القر  ها ادلخاطب وتوجو إىينئذ "تنبو أ يفادلراد ح،مين معا التنبيو والتعتياألمر  ىتدؿ عل

 .أحسن وىذا ف"خيتلفو  الذي ىم فيو ل أکثريإسرائ بين ىقص علي
 :شارةمواضع ىا التنبيو يف أمساء اإل

وىذا  ىؤالء،اجملرد من کاؼ اخلطاب ضلو ىذا وىذه وىذاف وىااتف و  ىللتنبيو عل "ىا"إمنا تدخل   (۱
 .ًنکث

إال أف ىذا  كالئؤ ىو ك، وىااتنك،وىاذانك،يوىات ذاؾ،ىالي ابلکاؼ وحدىا ضلو:  ىوعل  (۲
 (1) .ليالثاين قل

 .ذي الالـ شلنوع" ىوعل،ليذي الکاؼ قل ىوعل،ًناجملرد کث ىللتنبيو عل "ىا" ميوتقد" ىشام: وقال ابن
 وىذا ٔاحسن الکالـ !  (2)

 ي قد بقيٌنلکن يف ضوء ما نقل عن الکوف،ادلواضع کلها جوازا لكت التنبيو يف "ىا": إمنا تدخل  تنبيو
سم اإلشارة اذوؼ قبل نعت "أي" إوىو ،موضع من أمساء اإلشارة تدخل فيو ىاء التنبيو وجواب الجوازا

وىا للتنبيو قد دخلت وجواب ،الضم ىعل مبين يمناد يوأ،ا حرؼ النداءيها الرجل فيأي:النداء يف مثل يف
 .ي والرجل نعت "أى" ادلناديٌنالکوف يسم اإلشارة ادلقدر يف رأإ ىعل

أف الرجل ىو ادلقصود  للتنبيو إى وجواب الجوازا يالرجل نعت ادلناد ىالتنبيو عل"ىا"خروف: تدخلآوقاؿ 
ها دلا فيو من مجع يالرجل حبذؼ أ يقاؿ: يکن أف دي وال، ضاؼ إليو کلمة "أي"يض عما يداء وللتعو ابلن

دخوؿ ىا التنبيو  و معتکن منادادي ىنهما لکينا بکلمة "أى" بيأت كف فلذليء النداء والـ التعر ي ٌنب
 .(3)وجواب

 أوائل أمساء اإلشارة  ىأف ىاء التنبيو تدخل عل خالصة الکالم
 ا ًن اجملرد من الزوائد کث ىفعل (ٔ 
 ال يابلکاؼ قل يادلتحل ىوعل (۲ 
 وفيراه الکوفيقبل نعت "أى" يف النداء وجواب کما  اسم اإلشارة ادلقدر ىوعل (۳ 

____________________ 
 ٕٓٔ/ٔاألمشوين، شرح   (ٔ)
مكتبة احللبوين، دمشق، الطبعة امجامع الصغًن يف علم النحو، عبداَّلل بن يوسف األنصاري،  مجاؿ الدين ،ابن ىشاـ  (ٕ)

     ۱۱:صاألوى، 
قدديي كتب  ى دمحم عرفة الدسوقي،فمغين اللبيب مع حاشية الدسوقي دلصطمجاؿ الدين األنصاري،  ،ابن ىشاـ  (ٖ)

  ٜٖٔ/ٕ ،خانو، كراتشي، ابكستاف 
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 : موانع اذلاء يف أمساء اإلشارة 
  لى:يوىى ما، هايالتنبيو ف "ىا"مواضع سبنع دخوؿ  ىناؾ

 لك وىهنا لك.قاؿ ىذا يفال (1)،ذي الالـ من أمساء اإلشارة شلنوع ىالتنبيو عل "ىا"دخوؿ   (۱
 .قاؿ ىاَثيََثّ وال يف لغاهتا فال  ىالتدخل عل كوکذل  (۲
فحاصل الکالـ  (3).د النوفيبتشد ؿ:ىهناقاي فال (2) ،د النوفيىنا بتشد ىتدخل عل وىكذا ال  (۳

مکن أف توضع يف،ديوذي الالـ من أمساء اإلشارة للبع،د النوفيوىنا بتشد،َث ىال تدخل عل بيوالتن "ىا"أف 
رتشح ىذه القاعدة من يو  ،ع أمساء اإلشارة الِت للبعديمج ىالتنبيو ال تدخل عل "ىا"إف :قاؿيو ،قاعدة کلية

د النوف مع يها  "َث" و "ىنا"  بشرط تشديتخرج عليو  (4)ب واحلاشية عليو للدوسوقي يعبارة مغين اللب
ب وىو "ىنا" بضم اذلاء يمکاف قر  بو إى اسم واحد مشار ىال تدخل "ىا" عل كوکذل،سائر لغاهتما

د النوف يإف ىنا بضم اذلاء وتشد:بيمغين اللب ىتو عليولکن قاؿ الدسوقي يف حاش،(5)د النوف يوتشد
  (6).ديالبع إلشارة إى

اإلشػػارة أمسػػاء ع يػػمج ىىػػذه القاعػػدة أف ىػػا التنبيػػو التػػدخل علػػ يادلزيػػد ويکفػػ تػػاج إىحي فػػإذف ال
 هما.يمن القرب والوسط فإهنا تسبق عل كادلختصة للبعد فحسب خالفا دلا عدا ذل

 .  اسم اإلشارةنيالتنبيو وب  ىانيالفصل ب
 إليو  ادلشارًنسم اإلشارة بضمإ ٌن ىاء التنبيو وبٌنفصل بيوز أف جي

 وىا ضلن أوالء ،وىا ضلن ذاف،ىا أان ذا مثال: 
 وىا ضلن أوالء،اتفوىا ضلن ،يوىا أان ذ 
 وىا ٔانتم ٔاوالء ،وىا أنتما ذاف،وىا أنت ذا 
 وىا أننت أوالء ،وىا أنتما اتف،وىا ٔانت ذه 

____________________ 
 ٔٔامجامع الصغًن، ص:   (ٔ)
 (.ٕٗالبتخفيفها فإنو جيوز فيو دخوؿ ىا التنبيو کما يف القرآف الکرمي ﴿ ِإانه َىاُىَنا قَاِعُدوَف ﴾ )سورة ادلائدة،اآلية:   (ٕ)
تح اذلاء  للبعد،والثانية بکسرىا للبعد،والثالثة ، ويف ىنا بتشديد النوف ثالث لغات،األوى بفٖٛٔ/ٕمغين اللبيب،   (ٖ)

"،ولکن مٔولف ٖٓٔ/ٔ، كبضمها للقرب مع تشديد النوف يف الثالث کما يف "شرح األمشوين على ٔالفية ابن مال
 مغين اللبيب ابن ىشاـ مل يستوعب ىذه اللغات،وقد ذکر فيها لغتٌن أو ليٌن،ومل يذکر الثالثة کما يف کتابو اآلخر

  ٕٔالصغًن" ص:  "امجامع
 ٖٛٔ/ٕمغين اللبيب ،   (ٗ)
 ٖٓٔ/ٔوىو للقريب كما يف شرح األمشوين،   (٘)
 ٖٛٔ/ٕمغين اللبيب،   (ٙ)
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 وىا ىم أوالء،وىا مها ذاف،وىا ىو ذا 
 وىا ىن أوالء .،وىا مها اتف،وىا ىى يت 

 ًنوىانت ذا تعمل اخل،حةيفتقوؿ: ىاان ذاأمسع النص
 (1)﴾َىاأَنُتْم أُْوالء ربُِبُّونَػُهْم َوالَ حيُِبُّوَنُكْم  ﴿:غ الکالـ کما قاؿ تعاىي بل الورود يفًنوىوالکث ىذا ىو أوى

 ﴿:تعاى اسم اإلشارة کما قاؿ ٌننها وبيفصل بيتو بعد ما يدا للتنبيو وتقو يتعاد ىاء التنبيو توک ال مايوقل
ذا  -وهللا-ىا،کالقسم اب ضلو ادلشار إليو ًن ضمًننهما بغيفصل بيوقلما  (2)﴾  َىاأَنُتْم َىُؤالء َحاَجْجُتمْ 

 يإفه ذ-ىا،دية ضلويوإفه التوک .ضاعْف ثواذُهايحسنة تتکرْر  يذ -إف -ىا،طية ضلووإْف الشر  .ٌنرجل أم
  (3).شائع ذائع"ىكذا"  نهما بکاؼ التشبيو يف مثليإال أف الفصل ب.ِعذرة

 (4)سم اإلشارة مثل"ىانذا" إ ادلرفوع ادلنفصل إذا کاف خربه ًنضم ىالتنبيو عل خل ىايد کثًنا ماملحوظة: 
 .طلب الدين ىدلقيم علا (4)

ىػذا   عمػر ٌن ادلػٔومنًنومنػو قػوؿ أمػ،لکن بقلتو، اسػم اإلشػارةًنضا إذا کػاف خػربه غػيدخل أيو 
 وىاان عمر . ،وىذا ٔابوبکر،رسوؿ هللا

 ىػاء التنبيػو ٌناألمثلػة مجػواز الفصػل بػأسػلفنا مػن  الشػائع مػا ًناحلکم الکثػ كذل ىرتتب عليوإمنا 
  .(5) ادلشار إليو ًنسم اإلشارة بضمإو 

 صدارة ىا التنبيو:
 اسػػػم اإلشػػػارة ادلسػػػبوؽ مي مػػػن النحػػػاة حکمػػػوا بتقػػػدًنٌ کثػػػ  كالصػػػدارة فلػػػذل يتقتضػػػ إف ىػػػا التنبيػػػو

"ىػػػا ىنػػػا العلػػػم   واجػػػبميمثػػػل اخلػػػرب ادلقػػػدـ بتقػػػد،ا واجبػػػا سػػػواء أکػػػاف اإلشػػػارة مبتػػػدأ أـ خرباديابلتنبيػػػو تقػػػد
 . واجب "ىذا أخي"ميومثل ادلبتدأ ادلقدـ بتقد واألدب"

ألنػػو اسػػم ؛کػػوف خربايصػػح أف يسػػم اإلشػػارة ىػػو ادلبتػػدأ وال إکػػوف ي يف ىػػذا ادلثػػاؿ أف ٌنفقػػد تعػػ
 ىو علػػديػػب تقدجيػػکػػاف ادلبتػػدأ الـز الصػػدارة  وکلمػػا،مسػػتحق للصػػدارة بلحػػوؽ ىػػا التنبيػػو الواجبػػة الصػػدارة 

____________________ 
 ٜٔٔآؿ عمراف،اآلية:  سورة  (ٔ)
  ٙٙآؿ عمراف،اآلية:  سورة ( ٕ)
 ٕٖٓ/ٔالنحو الوايف، ، ۱/۱۲1، ، جامع الدروس العربية ٗٓٔ/ٔشرح األمشوين،   (ٖ)
  ٜٕ٘/ٔ، ىامش  ٗ:رقم أان ذا ولکن قواعد الکتابة تقتضي ىكذا ابتصاؿ احلروؼ، النحو الوايفأصلو ىا   (ٗ)
 ٖٕٓ/ٔالنحو الوايف،   (٘)
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صػػدارة اسػػم اإلشػػارة إذ ال تلحقػػو ىػػا التنبيػػو مباشػػرة بػػل ىػػى تسػػبق  تصػػوري مثػػل "ىانَػػذا" الولکن يف،اخلػػرب
 (1). واسم اإلشارة ىو اخلرب، ىو ادلبتدأ ألجل صدارة اذلاءًنالضم ك فذلًنالضم

ضػوء مػا يف األدلػة  ىقولػوف علػيو  كروف کػذلي ألهنم ال؛قيق من النحاة دوف فر يوىذا کلو عند فر 
حکموف يف،س بواجػػػبيإف الصػػػدارة مػػػن أجػػػل صػػػدارة ىػػػاء التنبيػػػو غالػػػب ومستحسػػػن ولػػػ:القويػػػة السػػػماعية

 .وديسن تقدحيه کما ًن صح أتخيف،واجبا وىو التاىر ا مستحسنا الديسم اإلشارة ادلبدوء ابلتنبيو تقدإ ميبتقد
صػػح ي كىنػػا العلػػم واألدب" وکػػذل سػػن العکس"ىػػاحيىنػػا" کمػػا  صػػح ادلثػػاؿ: "العلػػم واألدب ىػػايفػػإذف  (2)

عػػػل ىػػذا يف "ىػػذا أخػػي" مبتػػػدأ وال جيحسػػن أف يف كلحيسػػن "ىػػػذا أخػػي" وإذا کػػاف کػػذ"أخػػي ىػػذا" کمػػا 
 ب.جي

لـز ي الٌنألف ادلبتدأ يف ادلثال؛بجي ولکن ال (3)مبتدأ  ًنکوف الضميسن أف حيوىكذا يف"ىانذا" 
 اخلرب ًن ادلبتدأ واتخيٌنالقوي فال وجو ىنا لتع يبل الصدارة والتقدـ حسن فيو يف ىذا الرأ،فيو الصدارة

 ل االستحساف.يسب ىعل ل الوجوب اليسب ىعل
 التنبيو :  يف ىاريالتغ

  :يليها وىو کما ي يف حرفًنقع التغيقد 
ضلو ي أيو الرجل مکاف أييها الرجل حبذؼ ألف ،احلرؼ األوؿ "ىػ" فيکوف مضموما قد يتغًن (ٔ)

وعليو ،التباع ضمة "أى" کما يف لغة بين أسدىا التنبيو وجواب للتقاء الساکنٌن وضم اذلاء جوازا 
  (6)و" ي أيو الساحر"  (5)و"أيو الثقالف" (4)ابن عامر ضلو أيو ادلؤمنوف  ءةقرا

 (7) .ت عند حالة الوقفيآلا لكت کوف ساکنا کما يفيوقد   (۲)
 االستعماؿسقط لکثرة ي کما ٌنسقط للساکنياذلاء ف ًنتغي األلف احلرؼ الثاين کما ًنتغيوقد   (۳)
 
 

____________________ 
 ''ىاأانذا''يف   (ٔ)
 ٛ٘ٗ-ٖ٘ٗ-ٔ٘ٗ-ٖٗٓ-ٜٕ٘/ٔالنحو الوايف،   (ٕ)
وفيو أيضا أف مثل "ىانذا" جيوز ٔاف يکوف "ىذا أان" رعاية للقاعدة العامة بتقدمي إسم اإلشارة واتخًن  ٕ :ىامش رقم  (ٖ)

  ٘٘ٗ/ٔالوايف،  النحو،الضمًن،ولکن األوؿ أوى وأمسى وىو األکثر ر
 ٖٔسورة النور،اآلية:   (ٗ)
 ٖٔسورة الرمٰحن،اآلية:   (٘)
 ٜٗسورة الزخرؼ،اآلية:   (ٙ)
 ٜٖٔ/ٕاللبيب، مغين   (ٚ)
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 :ثالثة أنواع ىها عليفسقوط األلف ف
قد سقط األلف فيو لفتا للتقاء ،ها الرجليأياألوؿ أف تسقط يف اللفظ اثبتة يف اخلط ضلو 

 ؛ ال کتابة. ٌنالساکن
ىذا فإف األلف فيو ملفوظة وإف مل :ضلو،عين أف تسقط يف اخلط اثبتة يف اللفظيوالثاين عکسو 
 عماؿ.تکن مکتوبة لکثرة االست

ث يمن ح أيو الرجل فسقوط األلف فيو واجب  يوالثالث أف تسقط يف اللفظ واخلط معا ضلو 
  (1) .ث اخلط لکثرة االستعماؿيمن ح  وجائزٌناللفظ للساکن

 وجوه االستعمال ذلاء التنبيو :
 : يكفيما بٌن يدتستعمل ىاء التنبيو يف اسم اإلشارة لعدة وجوه وىى مامجعتها 

 .تستعمل لدفع الغفلةأف   (۱)
 (2)﴾  ِإفه َىَذا اْلُقْرآَف يَػُقصُّ َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيلَ  ﴿: م األمر کما يف قولو تعايليوأف تستعمل لتعت  (۲)

ل ... " فهى يبين إسرائ ىقص عليف الذي آعتمة القر  ادلخاطب وتوجو إى هاي"تنبو أ يأ
 م.ين معا التنبيو والتعتيلألمر 

ضاؼ إليو  يها الرجل" فإف اذلاء فيو عوض عن اذوؼ الذي ي أيض ضلو "يتستعمل للتعو وأف   (۳)
 ض.ين معا التنبيو والتعو يضا لألمر يفهى أ،أف الرجل ىو ادلقصود ابلنداء کلمة "أى" وتنبيو إى

أف يف ىذا الوجو نترا من ِقبل  ي، ولکن أُر (3)ل يف شرح ادلفصل يوأف تستعمل للقرب کما ق  (ٗ)
وز أف تلحق أبمساء اإلشارات الِت للمتوسط مع أهنا تدخل جيف يأهنا إف تستعمل للقرب فک

وهللا  يلخطر بباب کما يقاؿ إف ادلتوسط کأنو قر يال أف إ،وإف کانت بقلتها أللهم،هايف
الکل ابسم امجزء الذي ل تسمية يتها "ىا التنبيو" من قبيح أف تسميرتشح من ىذا التوضيف.أعلم

توضح منو أف ىا التنبيو ي لكالشيوع وکذ الكلذ ولعل التسمية ابلتنبيو،هايوىو شائع ف،ىو تنبيو
 نفا.آ تستعمل يف اسم اإلشارة ألمور معا کما يف األمثلة اخلالية

ىى اسم فعل بل ،أوؿ اسم اإلشارة ال تکوف للتنبيو ىکن أف اذلاء علديأنو قد  ر ابلتنبيو إىيوجدتنبيو:
ها فٔاصبح "ىذا" يست تنبيول،ر أف اذلاء يف "ىذا" اسم فعليتقد ىخذ ذا عل ي"خذ" ضلو "ىذا"  أ  دبعىن

 . الکالـ  حذؼ يفًندة من غيإذف مجلة مف
____________________ 

  ٖٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٔ)
 ٙٚية: سورة النمل،اآل  (ٕ)
 ٖٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٖ)
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 اسم اإلشارة ىدخل عليىو حرؼ اثف  الم البعد:ب( )
د مثال "ذلك" ٔاو "اتلك" يبعال ىالالـ حرؼ واحد قد تزداد يف أمساء اإلشارات لتدؿ علوجو التسميو: 

 .الـ البعد ىتسم كد بلحوؽ الالـ ومن أجل ذليادلشار إليو البع ىدؿ علي
 حركة الم البعد:

حػذؼ يوقد تکوف سػاکنة فك،واتل كوقد تکوف ربتها کسرة عندما کاف قبلها ساکن يف مثل ذل
اء يػػػحبػػػذؼ ال كوتَلػػػ كتِلػػػ:قػػػاؿياإلشػػػارة ف يوات امسػػػ السػػػکوف يف مثػػػل يت كالسػػػاکن األوؿ الػػػذي قبػػػل ذلػػػ

 .ٌنللتقاء الساکن الساکن يف األوؿ واأللف يف الثاين
 الم البعد: إلحلاقالشرط 

وز أف تلحقهػا جيال تزداد ىذه الالـ يف أمساء اإلشارات إال بکاؼ اخلطاب خبالؼ العکس فإنو 
 .(1)الکاؼ بدوف الالـ 

 مواضع الالم يف أمساء اإلشارة:
بل ،ع أمسػاء اإلشػاراتيػيف اإلشارات وال تتصل الػالـ ابلکػاؼ يف مج التکوف الالـ بدوف الکاؼ

 غ ادلعدودة التالية فحسب!ييف الص
 .لحقو الالـ ي بعد ما يف ادلفرد ادلذکر ضلو ذاک فتقوؿ "ذلك"  (۱)
 .نثؤ للمفرد ادل غ الثالثة من العشرةييف الص  (۲)
تتشکل ىذه  ضا حىتيدخلها الالـ أيفإذف ،وز أف تدخلها الکاؼجيوذي الِت ،وات،يت وىى  

 (2) ."كوِذل كواتل كالثالث ذهذه الصورة "تِل
 . كل لحقو الالـ أويلينما ييف امجمع ادلقصور ضلو أوالک فتقوؿ ح  (۳)
 (3) ك.ادلرجوح ضلو أوالء لَ  يالرأ ىضا لکن علييف امجمع ادلمدود أ  (ٗ)

 موانع الالم يف أمساء اإلشارة:
 يت:أيقد امتنع الـ البعد يف بعض من أمساء اإلشارة وىى ما 

  (4)صاحبها کاؼ اخلطابييف أمساء اإلشارة الِت ال  (۱)
 ،ِذه يأ،وذي،وات،يت ىسو وىى ما ،غ السبعة من العشرة للمفرد ادلٔونثيوىن الص ف( )ال

____________________ 
  ٜٕٗ-ٖٜٕ-ٕٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٔ)
  ٜٕٛ/ٔ، النحو الوايف، ٖٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٕ)
 -ٖٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٖ)
 ٖٜٕ/ٔ، السابق ادلرجع  (ٗ)
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 ك.وذه ل ؾقاؿ ذه ي فال السبع   ى ىؤالءتنع دخوؿ الالـ علديوذات وتو وتو وهتى ، ،وِذىى،وِذه
  (1)سم اإلشارة "ََثّ" بلغاهتا کما ال تدخلها الکاؼ إالتدخل يف  كوکذل )ب( 

فإنو ،ف النوفيکلمة ىنا بضم اذلاء وزبف  ىع لغات ىنا إال عليمج ىوىكذا ال تدخل عل ج( )
من اللغات فلم أجده   لكذ ىسو  صح فيو "ىناک" ومايقاؿ "ىنا لک" دلا يها أف يوز فجي

 وهللا ٔاعلم. كکذل
دخلو يفال  ىلحقو الکاؼ يف الفصحيألنو ال (2) مثل ىانذاتدخل الالـ يف ال كوکذل )د( 

 (3)الالـ إذف!
" إال ؾذايوز فيو "جي ِلما ال ك ذليقاؿ ي فال ذا"يضلو" يوال تدخل يف اسم اإلشارة ادلناد (ىػ)

صح يمثال. ولعلو  ؾ"واذا'" قاؿيصح إذف حلوؽ الکاؼ بو  فيمندواب ف کوف ىويأف 
 اس وهللا ٔاعلم!يقتضي القي" کما ؾوز "واذاجينما ي" حك"واذل

 كأو اتنل كقاؿ ذانلي فالك،واتنك،نثا ضلو ذانؤ مذکرا کاف أو م يف ادلثىن  (۲)
 قاؿ أوالءَلکي القوؿ الراجح فال ىيف امجمع ادلمدود عل  (۳)
ىذالک وال ىا  قاؿ إمجاعايها ىا التنبيو فال يف غ من أمساء اإلشارة الِت تصدريالص كيف تل  (ٗ)

 . (5)ذبتمعاف معا  وألف اذلاء والالـ ال (4)ىٔوالء لک لکراىة کثرة الزوائد  وال كاتل
 : وجوه استعمال الالم

 يت:أيوىى ما 
 األکثر. بعد ادلشار إليو وىو ىتدؿ عل دت يف أمساء اإلشارة حىتيأف الالـ ز كما ذكر    (۱)
َوَما تِْلَك  ﴿: قاؿ تعاىًنعتمة ادلش ىب لتدؿ عليستعمل ىذا الالـ للمشار إليو القر يوقد   (۲)

 .(7)﴾ َذِلُكُم اَّلّلُ رَبُُّكْم فَاْعُبُدوهُ ﴿ :قاؿ عزوجلعتمة ادلشارإليو  ىعل أو (6)﴾بَِيِميِنَك َي ُموَسى

﴾(7). 

____________________ 
  ٜٕٓ/ٔ، النحو الوايف   (ٔ)
 اسم اإلشارة الذي بينو وبٌن ىاء التنبيو فاصل کالضمًن وغًنهٔاي   (ٕ)
  ٖٜٕ/ٔ،  السابق ادلرجع  (ٖ)
 ٕٓٔ/ٔ، شرح األمشوين،ٖٛٔ،  شرح شذور الذىب، ص: ٜٕٗ/ٔ،  السابق ادلرجع  (ٗ)
 ٖٙٔ/ٖشرح ادلفصل،   (٘)
 ٚٔ: يةسورة طو،اآل  (ٙ)
 ٖ: يةسورة يونس،اآل  (ٚ)
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 .(1)يف کتابو  ىشاـ كذا قاؿ ابن 

َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب  ﴿زلة البعد ادلکاين ويف ػمن وتعاى ؾتبار   الرتيب وىول البعد يز ػ تنٌنتيآلٌن اويف ىات
فقاؿ:  البعد ادلکاين زلةػمن وتعاى ؾنزلو هللا تبار  كلکتاب هللا عزوجل فلذل البعد الرتيب (2)﴾
 لو علو وعتمة.  يد رتبة أيحبجة أف الکتاب بع،بدؿ ىذا الکتاب،الکتاب كلذ

 اخلطاب احلرفية :کاف )ج( 
مساء اإلشارة:ايز   داها يف اس

توسط ادلشار إليو  ىها لتدؿ عليدت منفردة فيوقد ز ،ة من الزوائد يف أمساء اإلشارةًن وىى األخ
 .(3) القرب والبعد ٌنب

 وبتجردىا عن معىن،بکاؼ اخلطاب ىحاؿ ادلخاطب تسم ىوعل،اخلطاب ى: ولداللتها علوجو التسمية
 قاؿ ذلا: کاؼ اخلطاب احلرفية. ي كاحلرفية فلذل ىتسم (4)مسية وکوهنا حرفا اإل
 :ٌنقسم تتنوع کاؼ اخلطاب إى (5)قد  ضاح :ياإل

د يفيشلا لو زلل من اإلعراب فإنو  كيوأب خيكمثل أ مسية يفد اخلطاب مع اإليفياألوؿ ما 
 .اخلطاب وإنو اسم مضمر

االمسية وىى الکاؼ الِت تلحق أبمساء اإلشارة ضلو  د اخلطاب بتجرده عن معينيفيوالثاين ما 
 . (6)س لو موضع من اإلعرابيشلا ل كواتن كوذان ؾذا

اإلشارة  اءألف أمس؛وىى شلتنعة ألجل اإلضافة؛للکاؼ زلل من إعراب اخلفض يوإال کاف ذلا أ
ف أو يأ من التعر يشدىا اإلضافة يوإذف التف، حباؿًنفال تقبل التنک يفال تضاؼ حبجة أهنا تالـز التعر 

 .(7)ومضافا إليو  الکاؼ امساًنص فال تکوف اإلشارة مضافة والتصيالتخص
 ،منهػا مبػين ادلثػىن ىألف مػا سػو ؛منهػا ال تضػاؼ ادلثػىن ع أمساء اإلشارة حىتيل الثاين أف مجيوالدل

 . (1) کوف الکاؼ امسا ومضافا إليويفال ،کوف مضافا يف أکثر أحوالويوادلبين ال 

____________________ 
 ۱۱امجامع الصغًن يف علم النحو، ص:   (ٔ)
  ٕ: يةالبقرة،اآل  (ٕ)
 ٕٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٖ)
  ٖٗٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٗ)
ُ اْلُمَعوِِّقٌَن ِمنُكْم ﴾ سورة األحزاب،اآلية:  ''قد''مثل  ''قد''ىنا   (٘)  ٛٔيف ﴿ َقْد يَػْعَلُم اَّلله
 ٖٗٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٙ)
 ٖٛٔشرح شذور الذىب،  ص:  ،ٕٓٔ/ٔشرح األمشوين،   (ٚ)
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ألهنػػا لوکانػػت امسيػػة حلػػذفت ؛حرفيػػة الکاؼ ىدؿ علػػيػػ كواتنػػ كيف مثػػل ذانػػ أف إثبػػات نػػوف ادلثػػىن والثالػػث
  .(2) النوف منهما ابإلضافة

 التصرف يف کاف اخلطاب احلرفية:
اف يف حركة وعالمات دالة ي فهما سِ ًنالتصرؼ يف کاؼ اخلطاب احلرفية کتصرؼ يف کاؼ الضم

ذاکما ذاکن کما  ؾذا:وتقوؿ،لکما لکم كل:کم کما تقوؿذاکما ذا  ؾتقوؿ ذا تفرد ادلخاطب وتعدٍد. ىعل
 ذي تلميك کتاب  ؾذايد:وىكذا تقوؿ يف کالـ مف هما سواء يلکما لکن احلركة والعالمة يف کلت كل:تقوؿ

 يوذاکما کتابکما ،ذةي تلمي كکتاب  ؾوذا،ذي تالميذاف وذاکم کتابکم ي تلميوذاکما کتابکما 
، (3) سواء ٌنحسب أحواؿ ادلخاطب يف کال الکاف ى علًنذات فالتغي تلميوذاکن کتابکن ،اتفتلميذ
يف  ىکما تر  (4)ر ابلذکر أف ادلخاطب ىو ادلسبب الختالؼ حركة الکاؼ والعالمة يف اسم اإلشارة يوجد

 :األمثلة التالية
الکاؼ  ادلفرد وإبيرادإليو ىو  ألف ادلشار؛رجل بتفرد اسم اإلشارة "ذا" الرجل ي ؾکيف ذا (ٔ)

 فآمثل قوؿ القائل يف القر  ومفتوحة لکوف ادلخاطب مذکراً  مفردة لکوف ادلخاطب مفرداً 
  (5) .﴾ َذِلَك لِيَػْعَلَم َأيّنِ ملَْ َأُخْنُو اِبْلَغْيبِ  ﴿:الکرمي

بتفرد وأوردت الکاؼ مفردة ،إليو الرجل ي امرأة قد أفردت اسم اإلشارة لتفرد ادلشار ؾکيف ذا(  ۲)
قَاَؿ َكَذِلَك  ف الکرمي: ﴿آَث کسرهتا لتأنيث ادلخاطب کما کاف قوؿ جربيل دلرمي يف القر ،ادلخاطب

 ٌ  (6) .﴾ قَاَؿ رَبَُّك ُىَو َعَليه َىٌنِّ
رجالف إبفراد اسم اإلشارة من أجل تفرد ادلشار إليو وبتثنية الکاؼ لتثنية  کيف ذاکما الرجل ي( ۳)

 (1).﴾َذِلُكَما شلها َعلهَميِن َرّبِّ  يوسف لصاحيَب السجن ﴿ادلخاطب کما کاف قوؿ 
________________________________________ 

 ٕٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٔ)
. وکذلك کانت الکاؼ کاؼ اخلطاب احلرفية يف حيهلك ورويدؾ والّنجاَءؾ و﴿ أَرَأَيْػَتَك ٖٗٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٕ)

رجل زيد ال كزيد قائما ونعم ك( وأرأيتک زيداً ماصنع وليسَٔٙىَذا الهِذي َكرهْمَت َعَليه ﴾ )سورة اإلسراء،اآلية: 
 ٜٙٗ - ٜٗٗ/ٔابلتشديد، مغين اللبيب،  ؾالرجل فالٌف وکال كوبيس

 .۱/۱۳1، جامع الدروس العربية   (ٖ)
)أي اختالؼ حركة الکاؼ والعالمة. راقم ( نعت  كذال كويوضح ل''، ٖٗٔ/ٖقاؿ ابن يعيش يف شرح ادلفصل   (ٗ)

ولکن من البداىة أف نعت اسم اإلشارة أي ادلشار إليو ال عمل لو يف اختالؼ حركة  ''اسم اإلشارة ونداء ادلخاطب 
 الکاؼ والعالمة نعم إمنا ىو متعلق ابسم اإلشارة کما ىو التاىر

 ٕ٘سورة يوسف،اآلية:   (٘)
 ٕٔسورة مرمي،اآلية:   (ٙ)
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وتفرد الکاؼ لتفرد ،إليو رجل بتثنية اسم اإلشارة لتثنية ادلشار يالرجالف  كف ذانيک(ٗ)
 .ادلخاطب ًنَث فتح الکاؼ لتذک،ادلخاطب

مجمع ادلخاطب  ومجمع الکاؼ،إليو  رجاؿ مجمع اسم اإلشارة مجمع ادلشاريئکم الرجاؿ يف أولک(٘)
ُ رَبُُّكْم َلُو اْلُمْلكُ  ﴿ :ميف الکر آ ادلخاطب ويف القر ًنىا لتذکًن مع تذک  .(2)﴾  َثاَلٍث َذِلُكُم اَّلله

وانفردت الکاؼ النفراد ،إليو  رجل مجمع اسم اإلشارة مجمع ادلشاريالرجاؿ  كئيف ٔاولک(ٙ)
 . ادلخاطبًنمفتوحة لتذک يىادلخاطب و 

ومجع الکاؼ مجمع ادلخاطب ، نساء مجمع اسم اإلشارة مجمع ادلشار إليويئکن النساء يف أولک  (ٚ)
 .(3)﴾  َفَذِلُكنه الهِذي ُلْمتُػنهيِن ِفيوِ  ز : ﴿يث ادلخاطب.وقالت امرأة العز يثها لتأنيمع اتن

ادلخاطب مع ومجع الکاؼ مجمع ،إليو نساء إبفراد اسم اإلشارة لتفرد ادلشاريف ذاکن الرجل يک  (ٛ)
 .(4) يث ادلخاطبثها لتأنياتن

 استثناء:
مفػردة  کلمػة "ىنػا" اسػم اإلشػارة والتػرؼ معػا فػإف الکػاؼ الالحقػة ذهػا   كت مػن ذالػيوقد استثن

 .(5) ادلتصرفة ًنبکاؼ اخلطاب غ ىمفتوحة دائما فال زبتلف حباؿ ما ابختالؼ ادلخاطب فلذا تسم
ألهنا إما ؛کما،کن  ؾ،کما،کم و ؾ يىو :ستة يحروؼ اخلطاب حبسب التقسيم العقل أف الحظيومما 

 ٌنب ؾمشرت  منها وادلثىن،إما مذکر وإما مٔونث فهذه ستة:وکل واحد منها،للمفرد أو ادلٔونث أو اجملموع
 مخسة حبسب الواقع.  ادلذکر وادلٔونث فرتجع إى

ألهنا إما للمفرد ؛أوالء ،اتف أوالء وات، ذاف، ذا، "وىى" كستة أنواع کذال ىوأف أمساء اإلشارة عل
ألف امجمع ؛قةيمخسة حق نث فهذه ستة عقال راجعة إىؤ مذکر أوماجملموع وکل واحد منها إما  أو ادلثىن أو

ن بضرب اخلمسة من يمخسة وعشر  يقياجملموع احلق ًنصيف، ادلذکر وادلٔونثٌنب ؾمن أمساء اإلشارة مشرت 
 .(6) بضرب الستة يف الستة ٌناجملموع العقلي ستة وثالث ،مسة من حروؼ اخلطابأمساء اإلشارة يف اخل

 

________________________________________ 
 ٖٚسورة يوسف،اآلية:   (ٔ)
 ٖٔ/ٖ٘ية: سورة فاطر،اآل  (ٕ)
  ٕٖ/ٕٔية: وسف،اآلي سورة  (ٖ)
 ٖٗٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٗ)
 ٜٕٙ/ٔالنحو الوايف،   (٘)
 ٔٓٔ/ٔشرح األمشوين،   (ٙ)
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 يف الکاف: أقسام التصرف

 :ييلما يأقساـ التصرؼ يف ىذه الکاؼ  ف
 التصرف الکامل :  -1

ففي األمثلة زبتلف حركة ،يف التصرؼ الكامل زبتلف احلركة والعالمة الختالؼ ادلخاطب 
 ىم مجع ادلذکر ونوف النسوة عليم الکسر کما زبتلف العالمة من اإلفراد والتثنية إى الکاؼ من الفتح إى

دة الوضاحة و عدـ اللبس يوىو األکثر واألحسن لز ،حسب أحواؿ ادلخاطب، وىذا ىو التصرؼ بکمالو
 فيو.
  التصرف الناقص : -2

 ادلخاطب ًنذکالکسر فحسب حبسب ت يف التصرؼ الناقص زبتلف حركة الکاؼ من الفتح إى
فکاف التصػرؼ ىنػػا يف احلركػػة ال يف العالمػػة فأصػبح ىػػذا التصػػرؼ أقػػل ،هػػا عالمػػةيتوجػػد ف ولکن ال،ثػويواتن

قػػػػػاؿ: إف يف التصػػػػػرؼ النػػػػػاقص زبتلػػػػػف حركػػػػػػة يواألحسػػػػػػن أف  (1) .التصػػػػػرؼ وضػػػػػاحة ورتبػػػػػة كمػػػػػن ذلػػػػػ
 .(2)وىى إفراد کاؼ اخلطاب ،کل حاؿ  ىوإمنا ىى اثبتة عل،ولکن الزبتلف فيو العالمة،الکاؼ

  :ىخر أ تلوه لغةيو  -3
ع أحواؿ ادلخاطب من يعبارة عن إفراد کاؼ اخلطاب ادلفتوحة يف مج :قد ذکرىا ثقات وىى

  .ث واإلفراد والتثنية وامجمع فهى خالية عن التصرؼ مطلقايوالتان ًنالتذک
 کما يف األمثلة التالية:

 امرأة بفتح الکاؼ مع أف ادلخاطب ىو ادلٔونث  الرجل ي ؾکيف ذا 
 كرجالف بفتح الکاؼ ادلفردة کذل امرأاتف أو ي الرجل ي ؾکيف ذا 
  الذي  ''... وََكَذِلَكم ''، مکاف  (3)﴾  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمهًة َوَسطًا ﴿: ف الکرميآويف القر

ُ ِمن قَػْبلُ   ﴿ ى:خر ألاية آلالقياس يف ا يقتضيو القياس الشائع کما يراعي ىذا ﴾  َكَذِلُكْم قَاَؿ اَّلله
(4). 
 ﴿  ْيَنُصرُْكم َ     يف ىذه(1) ...﴾ َذِلَك أِبَنػهُهْم َكرُِىوا ﴿ :قولو عزوجل إى ﴾ ِإف تَنُصُروا اَّلله

____________________ 
 من ىامش ٔ، رقم ٕٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٔ)
 ٖ٘ٔ/ٖکما يفهم من عبارة شرح ادلفصل،   (ٕ)
 ٕٗٔية: سورة البقرة،اآل  (ٖ)
 ٘ٔية: سورة الفتح،اآل  (ٗ)
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 .(2)مع أف اخلطاب مجماعة  ''لکمذ''مکاف  ''كلذ''ية اآل
 مواضع الکاف:

 ؾوأوال كواتن كوذان ؾضلو ذا،واجملموع مطلقا ادلفرد ادلذکر وادلثىن ىتدخل ىذه الکاؼ عل (۱)
وات وذي  يت غها الثالث من العشرة فقط وىىينث فاهنا تدخل يف صؤ خبالؼ ادلفرد ادل كوأولئ
 بعد ما حلقتها الکاؼ كيوذ ؾوات كيتکوف ت حىت

 ؾادلخفف اسم اإلشارة والترؼ معا ضلو ىنا ''ىنا''وىكذا تدخل يف  (۲)
 ؾادلندوب مثال واذا يويف اسم اإلشارة ادلناد (۳)

  :موانع الکاف
 نث ؤ للمفرد ادل ح يف بقية السبعة الِتيالصح يالرأ ىالتدخل ىذه الکاؼ عل (۱)

 .وتو وتو وهتى ،وذات ،وذىى ،وِذه،وىى ِذه      
 (3)بلغاهتا  ''َثَّ ''والتدخل يف اسم اإلشارة  (۲)
کلمة ىنو  إال  يد يف رأيألهنا کلها للبع؛ىنا ادلخفف من لغاهتا ىما سو يوکذا ال صلد ف (۳)

  (4)فٔاصلها ىنا ادلخففة 
ضلو ،هًن وغ ًنکالضم، ىا التنبيو فاصلٌننو وبيوىكذا ال تدخل يف اسم اإلشارة الذي ب( ٗ)

 .(5)ىانذاؾ  ىقاؿ يف الفصحي ىانذا زلب لک فال
کوف ىو يإال أف ،(6) ىذاؾ يقاؿ ي ىذا فال ي:ضلو ياسم اإلشارة ادلناد ىوال تدخل عل( ٘)

 .مندواب کما سبق ٰانفا يف مواضع الکاؼ
 كوىااتن كىذان:قاؿيفال  ،ن حبرؼ التنبيويواجملموع إذا کاان مبدوء ادلثين ىوال تدخل عل( ٙ)
 .كئلؤ ىو  ؾالؤ ىو 
 (7) .جوازه بقلتو اف فإنو ذىب إىيح خالفا ألّب كابن مالعند  ىذا 

________________________________________ 
  ٜ-ٛ-ٚية: سورة دمحم،اآل  (ٔ)
  ٖ٘ٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٕ)
 ٕٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (ٖ)
 ٖٛٔ/ٖشرح ادلفصل،   (ٗ)
 ٖٜٕ/ٔالنحو الوايف،   (٘)
   ٜٕ٘/ٔ، السابق ادلرجع  (ٙ)
من ىامش، ادلكتبة التجارية الكربى، مصر،  ٔ،رقم )عبدهللا بن عقيل، شرح ابن عقيل )مع منحة امجليل،ذهاء الدين   (ٚ)

 ٖٗٔ/ٔ،ىػٖٗٛٔطبعة الرابعة عشرة، ال
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  الکاف: فوائد
 :ذلا ثالث فوائد اؼالک إف

أهنا تدؿ  :والثالثة اخلطاب ىأهنا تدؿ عل :والثانية ىمن يف الوسط ىمنها أهنا تدؿ عل :األوى
نثا،مفردا ؤ مذکرا أوم ع أحواؿ ادلخاطب من کونويمج ىأهنا دالة عل أوىففي لغة ، أحواؿ ادلخاطب ىعل

 ىؿ علة أهنا تدًن ويف لغة أخ، ثو فحسبيادلخاطب واتن ًنتذک ىأورلموعا.ويف لغة اثنية أهنا تدؿ عل أومثىن
  .من أقساـ التصرؼ يف ىذه الکاؼ ىما مضياللغات ف لكنفس اخلطاب فقط کما مرت ت

 يف اسم اإلشارة معا ؟ ىل جتتمع الزوائد
 وىػو،مػن العربلعػدـ السػماع   أو،ال ذبتمػع تلػک الزوائػد يف اسػم اإلشػارة معػا لکراىػة کثػرة الزوائػد

   (1).دوف بعض  بعضها ببعضمثال وقد ذبتمع  كل ىذا:قاؿي  العلل يف مثل ىذا فالًنخ
 لک قاؿ ىذاي ذبتمع مع الالـ فال ولکن ال ؾضلو ىذا،فأما اذلاء فهى قد ذبتمع مع الکاؼ  (ٔ)
 ىا التنبيو إذ الًن بغ  كذل إال أف توجد الکاؼ وحدىا ضلو،وأما الالـ فال ذبتمع أبحد منها  (ٕ)

 ك.ل قاؿ ىذاي تکوف ألف ذبتمع ابذلاء حباؿ ما فال
  كذل ضلو ذبتمع مع الالـ کما ىذاک  ذبتمع مع اذلاء ضلو الکاؼ فهى قد وأما  (ٖ)

"ذلك"  م وابلالـ يف مثليلغة سب ىعل ''ؾذا''واجتماع الکاؼ مع اسم اإلشارة بدوف الالـ يف مثل
 (2)لغة احلجاز  ىعل

 :اإلشارةإعراب الزوائد يف اسم 
مثل "الِت للتنبيو  "ىا"فإف وجدت فيو ،کوف ذلا موضع من اإلعرابيالزوائد يف اسم اإلشارة ال  

ت فيو الالـ مثل وإف وجدزلل لو من اإلعراب  السکوف ال ىعل إنو حرؼ تنبيو مبين :هايل فيق "ىذا
اإلعراب وإف وجدت فيو موقعو ال زلل لو من  حسب ى: الالـ حرؼ مبين علهايل فيق ك"و تلأ كذال"

 .(3)زلل لو من اإلعراب  حسب موقعو ال ىعل ها: الکاؼ حرؼ مبينيل فيق ؾ"و ىنا ؾذا" الکاؼ ضلو
 

   

____________________ 
 ٕٓٔ/ٔشرح األمشوين،   (ٔ)
 ٕٓٔ/ٔ،  السابق ادلرجع  (ٕ)
 ٕٖٓ/ٔالنحو الوايف،   (ٖ)


